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Wstęp
Dokument stanowi raport z realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, przyjętego uchwałą nr XXVII/263/2012 z 24 kwietnia 2012r. Rady Miasta Nowego Sącza. Raport obejmuje
2013 rok. Koncentruje się na ocenie czy i na ile przyjęty program jest realizowany oraz jakie są jego
efekty, badane w oparciu o kryterium spójności działań, ich użyteczności, trafności, skuteczności,
efektywności oraz trwałości działań.
Celem głównym programu jest rozwój gospodarczy Nowego Sącza poprzez wsparcie przedsiębiorczości przez władze Nowego Sącza oraz podmioty uczestniczące w realizacji programu. Osiągnięcie
celu głównego odbywa się poprzez realizacje celów szczegółowych, tj.:
• tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw funkcjonujących oraz nowopowstałych;
• edukacja młodych mieszkańców Sądecczyzny w zakresie przedsiębiorczości, kształtowanie
postaw przedsiębiorczych;
• promocję Nowego Sącza, ośrodka przyjaznego dla przedsiębiorców;
• rozwój współpracy samorządów, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu na Sądecczyźnie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
• lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku;
• wzmocnienie lobbingu na rzecz interesów miasta i subregionu1.
Program zakłada realizacje 17 działań, które mają na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających prowadzeniu oraz otwieraniu przedsiębiorstw w Nowym Sączu. Działania te korespondują ze Strategią Rozwoju Nowego Sącza 2020. W badanym okresie realizowanych było 16 działań, nie realizowano 1 działania nr 4.4 pn. „Promocja oferty edukacyjnej w Nowym Sączu”. Realizacja działań ujętych w programie obejmowała cztery obszary priorytetowe, tj. zagospodarowanie
przestrzenne, działania promocyjno-organizacyjne, tworzenie korzystnych warunków finansowych,
działalność edukacyjno-informacyjna.
Raport jest efektem działalności koordynatorów działań odpowiedzialnych za realizację powierzonych im działań oraz wszystkich podmiotów uczestniczących, które przejawiały aktywność w realizacji danego działania. W badanym okresie działania realizowane były przez 5 koordynatorów, tj.
Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Wydział Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu. Całościowy nadzór nad realizacją programu sprawował koordynator programu, tj. Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS.
Podstawą monitorowania efektywności realizacji programu są wskaźniki, założone do osiągnięcia
przy realizacji działań określonych w programie. W celu zobrazowania właściwej realizacji działań,
przy obliczaniu wartości wskaźników odnoszono się do przedziału czasowego obejmującego 2013
rok, a w niektórych przypadkach do przedziału czasowego obejmującego rok szkolny 2012/2013.
Raport z realizacji programu został sporządzony przez koordynatora programu w oparciu o opracowane przez koordynatorów działań raporty z wykonania działania. Raport składa się z dwóch części.
Pierwsza część raportu przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą miasta Nowego Sącza. Celem
tej części raportu jest przedstawienie kondycji społeczno-gospodarczej miasta poprzez wskazanie
najważniejszych danych o podmiotach gospodarczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dynamikę oraz strukturę wielkościową i sektorową (według sekcji PKD 2007). Obejmuje również wybrane
dane sfery społecznej Miasta, z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, rynku pracy oraz edukacji. Źródłem informacji są dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane własne UMNS oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Druga część raportu stanowi zestawienie raportów z realizacji
działań sporządzonych przez koordynatorów działań, z uwzględnieniem analizy osiągniętych wartości docelowych wskaźników określonych w poszczególnych działaniach. Ta część raportu obejmuje
ocenę realizacji działań ujętych w programie m.in. przez pryzmat kryterium skuteczności, które jest
weryfikowane osiągnięciem wartości docelowych wskaźników.
W trakcie realizacji programu oraz podczas sporządzania raportów z realizacji działań, ich koordynatorzy oraz beneficjenci programu nie zgłaszali nowych propozycji działań, usprawnień, czy aktualizacji zapisów.

1

Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości, Nowy Sącz, luty 2012, str. 8.

3 z 30

Sytuacja społeczno - gospodarcza miasta
Demografia
Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu znajdującym się we wschodniej części województwa
małopolskiego. Zajmuje powierzchnię 58 km2, co czyni go jednym z największych miast w województwie. Liczba mieszkańców miasta, wg faktycznego miejsca zamieszkania na koniec 2013 roku
(dane GUS) wynosiła 83943. Oznacza to, że w ciągu minionego roku liczba ludności zmniejszyła się
o niespełna 0,2%, tj. 186 osób. Z kolei dla porównania wg danych bilansowych Wydziału Spraw Obywatelskich UMNS w Nowym Sączu na dzień 31.12.2013r. zameldowanych było na pobyt stały 82877
osób, czyli o 396 osób mniej niż w 2012r. (83273). W strukturze ludności w 2013 roku pod względem
płci przeważały kobiety – stanowiły 52,2% ogółu ludności.
Zdecydowana większość mieszkańców Nowego Sącza to osoby w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat)
– 63,0%, drugą pod względem wielkości jest grupa w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiąca
19,0% ogółu populacji, następnie w wieku poprodukcyjnym (>59/65 lat) 18,0%. Tak więc na koniec
2013 roku dane GUS wykazują w Nowym Sączu 15984 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym,
52877 mieszkańców w wieku produkcyjnym i 15082 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
Podmioty gospodarcze
Istotnym czynnikiem determinującym rozwój miasta Nowego Sącza jest sfera gospodarcza. Jednym
z ważniejszych wskaźników opisujących rozwój gospodarczy jest dynamika podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). W Nowym
Sączu na koniec grudnia 2013r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9511 podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2013 roku o 57, a w odniesieniu do 2011r. wzrost o 218. W Nowym Sączu dominują podmioty sektora prywatnego, skupia on 9298
podmiotów, tj. 97,8% ogólnej ich liczby, pozostałą część stanowią podmioty sektora publicznego 213 podmiotów.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności
(stan na 31.XII.2013)
Podmioty ogółem: 9511 (100%)
Sektor prywatny: 9298 (97,8%)

Sektor publiczny: 213 (2,2%)

Opracowanie: Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych GUS.

W 2013r. pod względem formy prawnej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które stanowiły prawie trzy czwarte ogółu podmiotów. Na koniec grudnia 2013r. w rejestrze
REGON figurowało 6851 takich osób, wobec 6902 przed rokiem, czyli mniej o 51 podmiotów. Poza
osobami fizycznymi rejestr REGON obejmował 783 spółki handlowe (czyli o 10,6% więcej niż w 2012
roku), w tym 74 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Natomiast liczba spółek cywilnych wyniosła 806 i tym samym wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5. Ponadto wg stanu w końcu
2013r. w rejestrze REGON znajdowało się m.in. 156 państwowych i samorządowych jednostek prawa
budżetowego (159 w 2012r.), 358 stowarzyszeń i organizacji społecznych (353), 45 fundacji (37),
32 spółdzielnie (33).
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg wybranych form organizacyjno–prawnych (stan na 31.XII.)
Liczba podmiotów
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
2011

2012

2013

Wskaźnik
zmian
2013/2012

Ogółem

9293

9454

9511

100,6

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

6916

6902

6851

99,3

Spółki handlowe, w tym:

668

708

783

110,6

- spółki akcyjne

11

10

10

100,0

- spółki z o.o.

516

549

603

109,8

- spółki osobowe

141

149

170

114,1

Spółki cywilne

808

801

806

100,6

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

344

353

358

101,4

Fundacje

32

37

45

121,6

Spółdzielnie

34

33

32

97,0

Pozostałe

491

619

636

102,7

Opracowanie: Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych GUS.

W strukturze firm według przewidywanej liczby pracujących zgłoszonej do rejestru REGON obserwowana jest wyraźna dominacja mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających
mniej niż 10 pracowników. Według danych GUS w grudniu 2013r. 94,5% spośród nowosądeckich firm
stanowili mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy udział firm o liczbie pracujących 10-49 osób wyniósł
4,1%, a jednostek średnich i dużych (50 osób i więcej) - 1,4%. W porównaniu ze stanem w końcu
2012r. największą zmianę odnotowano u najmniejszych przedsiębiorstw – tj. wzrost o 64 podmioty.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg liczby pracujących (stan na 31.XII.)
Liczba podmiotów
LICZBA PRACUJĄCYCH
2011

2012

2013

Wskaźnik
zmian
2013/2012

Ogółem

9293

9454

9511

100,6

9 i mniej

8719

8924

8988

100,7

10 – 49

442

394

390

99,0

50 – 249

117

122

118

96,7

250 i więcej

15

14

15

107,1

Opracowanie: Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych GUS.

Analizując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów widać dominację następujących sekcji PKD:
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2483 podmiotów (26,1% ich ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 1101 (11,6%), budownictwo – 967 (10,2%), przemysł, w tym przetwórstwo przemysłowe – 804 (8,4%), transport i gospodarka magazynowa – 568 (6,0%).
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg sekcji PKD, w tym sektor prywatny, sektor publiczny (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
SEKCJA PKD
2011

2012

2013

Wskaźnik
zmian
2013/2012

9293

9454

9511

100,6

Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

98

90

81

90,0

Sekcja B – górnictwo i wydobywanie

2

3

3

100,0

744

747

764

102,3

Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

6

7

14

200,0

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

19

21

23

109,5

Sekcja F – budownictwo

947

963

967

100,4

Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle

2508

2494

2483

99,6

Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa

605

588

568

96,6

Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

254

239

230

96,2

Sekcja J – informacja i komunikacja

250

256

263

102,7

Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa

389

372

372

100,0

Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

346

359

374

104,2

Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

1049

1080

1101

101,9

Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

230

232

229

98,7

Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

31

31

31

100,0

Sekcja P – edukacja

347

463

465

100,4

Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

572

587

605

103,1

Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją

195

197

199

101,0

Sekcje S i T – pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby

701

725

739

101,9

Ogółem

Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe

Opracowanie: Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych GUS.

W 2013r. wykazano dodatni bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi, a wyrejestrowanymi w systemie REGON. W badanym okresie wpisano do rejestru 800 nowych podmiotów, jednak
jest to o 17,9% mniej niż na przestrzeni 2012r. W ciągu omawianego roku wykreślono z rejestru 726
podmiotów, tj. o 7,8% mniej niż rok wcześniej. Wg stanu w dniu 31 grudnia 2013r. podmiotów
z zawieszoną działalnością było o 6,2% więcej niż przed rokiem, a ich ogólna liczba wyniosła 908,
w tym 856 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tj. o 5,4% więcej niż rok
wcześniej).
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Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane i zawieszone
w rejestrze REGON
Liczba podmiotów
PODMIOTY GOSPODARCZE
2011

2012

2013

Wskaźnik
zmian
2013/2012

Nowo zarejestrowane

949

974

800

82,1

Wyrejestrowane

972

787

726

92,2

Z zawieszoną działalnością gospodarczą
(stan na 31.XII) ogółem, w tym m.in.:

604

855

908

106,2

- osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą
- spółki handlowe
- spółki cywilne

563
23
13

812
23
15

856
30
17

105,4
130,4
113,3

Opracowanie: Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych GUS.

Od 01.07.2011r. ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od tego czasu
osoby fizyczne mogą dokonać wpisu do CEIDG za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy lub samodzielnie przez internet. W 2013r. za pośrednictwem Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS w CEIDG
dokonano:
− 786 nowych wpisów, w tym 6 firm prowadzonych przez cudzoziemców (3 firmy obywateli
Włoch, 1 firma obywatela Wielkiej Brytanii, 1 firma obywatela Ukrainy, 1 firma obywatela
Chorwacji);
− 718 wykreśleń;
− 808 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej;
− 443 wznowień wykonywania działalności gospodarczej;
− 2343 zmian danych we wpisie.
Łącznie Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS świadczył usługi dla 5 098 przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Rynek pracy – bezrobocie
Wg informacji Sądeckiego Urzędu Pracy (SUP) stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu na
koniec grudnia 2013r. wyniosła 10,8% i w porównaniu ze stanem z końca 2012r. zmniejszyła się
o 0,2%. Liczba bezrobotnych w mieście Nowy Sącz zarejestrowanych w SUP na koniec grudnia 2013r.
wyniosła 4833 osób, w tym bez prawa do zasiłku 4249 osób. Jest to o 94 osoby więcej niż przed
rokiem (wzrost o 2,3%). Udział obydwu płci w ogóle zarejestrowanych był niemal identyczny. Liczba
kobiet zarejestrowanych w końcu 2013r. wyniosła 2457 (tj. 50,8% ogółu), natomiast liczba mężczyzn
2376 (tj. 49,2%).
Zjawisko bezrobocia widoczne jest szczególnie wśród ludzi młodych. Wciąż największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25–34, tj. 33,2% ogółu bezrobotnych. Jednak dla
tej grupy wiekowej omawiany wskaźnik spadł o 2,5% w skali roku. Bardzo liczne grupy stanowią też
bezrobotni w wieku 45-54 lat – 970 osób (20,1% ogółu), 35-44 lat – 949 osób (19,6%) oraz w wieku
poniżej 25 lat – 843 osób (17,4%).
Przyjmując jako kryterium poziom wykształcenia, nadal najwyższy udział bezrobotnych w całej populacji stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym łącznie z policealnym – 26,7% oraz zasadniczym zawodowym - 26,6%. W ujęciu rocznym zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym oraz średnim ogólnokształcącym, odpowiednio o 2,0% oraz 3,6%.
W 2013 roku do SUP zostało zgłoszonych 2 175 ofert pracy, tj. o 520 ofert więcej niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego (w 2012 roku – 1 655 ofert pracy). Najwięcej ofert pracy w 2013 roku zgłoszono w zawodach: sprzedawca – 333, pracownik obsługi biurowej – 134, robotnik budowlany – 89,
pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne – 58, przedstawiciel handlowy – 50,
murarz – 47, kucharz – 44, pracownik przygotowujący posiłki typu fast food – 44, kierowca ciągnika
siodłowego – 37, elektromechanik – 37.
Szczegółowa informacja o skali bezrobocia w Nowym Sączu oraz o działaniach podejmowanych na
rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy opracowywana jest cyklicznie przez SUP. Informacja ta jest
dostępna na stronie internetowej www.sup.nowysacz.pl.
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Edukacja – szkoły ponadgimnazjalne i wyższe
W 2013r. w Nowym Sączu funkcjonowało 5 szkół wyższych, w tym dwie uczelnie lokalne, tj. Wyższa
Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
Pozostałe to Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Nowym Sączu krakowskich uczelni wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu
Wschód – Zachód Szkoły Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi.
Do dnia 31 sierpnia 2013 roku liczba publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych była na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, a mianowicie: 17 szkół podstawowych, w tym 3 specjalne; 10 gimnazjów, w tym 2 specjalne oraz 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2 szkoły specjalne dla uczniów o specjalnych potrzebach. Z dniem 1 września 2013
roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Zatem od dnia 1 września 2013 r. funkcjonowało 16 szkół podstawowych publicznych i 9 gimnazjów publicznych. W skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych wchodziły 23
szkoły ponadgimnazjalne, w tym: 8 liceów ogólnokształcących, 8 techników i 7 zasadniczych szkół
zawodowych. Ponadto funkcjonowało nadal 8 placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych.
Cała sieć szkół była dostosowana do potrzeb dzieci, uczniów oraz ich rodziców i w pełni zaspokoiła
potrzeby w tym zakresie w mieście. W publicznych szkołach podstawowych w 2013 roku uczyło się
4947 uczniów w 241 oddziałach. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost o 88 uczniów, natomiast oddziałów o 4. W gimnazjach uczyło się 2579 uczniów w 112 oddziałach. Liczba uczniów
w gimnazjach zmniejszyła się o 90, a oddziałów o 4. Zmniejszenie liczby uczniów i oddziałów
w gimnazjach jest wynikiem trwającego jeszcze niżu demograficznego, występującego w klasach
starszych szkół podstawowych. Zatem ilość absolwentów szkół podstawowych ma bezpośrednie
przełożenie na ilość uczniów w gimnazjach.
W szkołach ponadgimnazjalnych w 2013 roku uczyło się 7956 uczniów w 272 oddziałach. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 349, natomiast oddziałów o 16. Niż
demograficzny, który miał miejsce przez wiele lat w szkołach podstawowych, a od kilku ostatnich
lat w gimnazjach, przekłada się na szkoły ponadgimnazjalne.
Na każdym etapie edukacyjnym alternatywą dla szkół publicznych były i nadal są szkoły niepubliczne – w 2013 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w tym 2 szkoły podstawowe katolickie
(poziom ubiegłego roku), 4 gimnazja (poziom ubiegłego roku) i 55 szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych (spadek o 3 w stosunku do roku poprzedniego), w tym: licea ogólnokształcące: 5 dla młodzieży, 14 dla dorosłych – wzrost o 1, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla
młodzieży, technika: 4 dla młodzieży, 4 dla dorosłych, szkoły policealne: 2 dla młodzieży, 21 dla
dorosłych – spadek o 4. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących uczy młodzież
i dorosłych w rozszerzeniu programowym różnych przedmiotów dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb klienta, natomiast szkoły zawodowe kształcą w kilku zawodach (tzw. wielozawodowe) wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i klienta. W roku 2013 powstały 2 niepubliczne
placówki kształcenia ustawicznego, tj. Akademia Transportu Drogowego i Biuro Usługowo – Szkoleniowe BHP i Kadry. Ogółem w 2013 r. funkcjonowało 21 placówek kształcenia ustawicznego.
Efektem tego jest m.in. możliwość wyboru przez ucznia dalszego kształcenia zgodnego ze swoimi
zainteresowaniami.
Ogółem we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Nowego Sącza
w roku 2013 naukę pobierało 17 206 dzieci i młodzieży oraz 2 521 osób dorosłych.
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Raport z realizacji działań zawartych w Nowosądeckim Programie Rozwoju
Przedsiębiorczości
Obszar priorytetowy 1: Zagospodarowanie przestrzenne
Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Inwentaryzacja terenów przeznaczonych pod inwestycje (działanie nr 1.1)
Wydział Geodezji i Mienia UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby nieruchomości Miasta
Nowy Sącz i
Skarbu Państwa

zasoby
Wydziału
Geodezji
i Mienia UMNS

Miasto
Nowy Sącz:
422,1115 ha
Skarb
Państwa:
95,4192 ha

Miasto
Nowy Sącz:
422,1115 ha
Skarb
Państwa:
95,4192 ha

Miasto
Nowy Sącz:
420,5740 ha
Skarb
Państwa:
89,8987 ha

Przebieg
realizacji
projektu

Prowadzono proces regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa i Miasta Nowy Sącz.
W ramach posiadanych środków finansowych zlecono wykonanie opracowań geodezyjnych
niezbędnych dla uregulowania stanu prawnego części zidentyfikowanych nieruchomości.
Z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem systemu GIS (System Informacji o Terenie)
zadanie w części dotyczącej inwentaryzacji terenów przeznaczonych pod inwestycje tj.
inwentaryzacja terenów pod względem przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, zostanie zrealizowane w 2014 r.

Sugestie

Brak.
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Obszar priorytetowy 2: Działania promocyjno-organizacyjne
Nazwa
działania
Koordynator
działania

Poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (działanie nr 2.1)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
nakład wydrukowanego poradnika (szt.)

Wskaźniki

liczba miejsc,
w których poradnik jest dostępny
w formie drukowanej (szt.)
liczba stron
internetowych,
na których została zamieszczona
informacja
o poradniku (szt.)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS*

700

700

450

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

9

9

5

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

3

3

3

*

W 2013 roku Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS opracował V wydanie poradnika dla osób
zainteresowanych założeniem firmy. Poradnik powstał we współpracy z Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu.

Przebieg
realizacji
projektu

Sugestie

Poradnik powstał w ramach funkcjonujących etatów w Wydziale ds. Przedsiębiorczości
UMNS. Konsultacje do poradnika odbyły się również w ramach funkcjonujących etatów
w podmiotach uczestniczących przy realizacji zadania, tj. w Urzędzie Skarbowym w Nowym
Sączu, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, Wydziale Architektury
i Budownictwa UMNS, Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków UMNS, Sądeckim Urzędzie
Pracy w Nowym Sączu.
Poradnik był udostępniony w formie drukowanej w 5 miejscach na terenie Nowego Sącza,
tj. w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UMNS, Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu,
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu,
Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Z powodu znacznie mniejszego nakładu niż
w roku 2012 Poradniki nie zostały przekazane do Lokalnego Punktu Konsultacyjnego
w Nowym Sączu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Sądeckiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ani do Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu.
Istnieje również możliwość pobrania V wydania poradnika w wersji elektronicznej
w formacie PDF ze strony internetowej pod adresem http://www.nowysacz.pl/poradniki.
Dodatkowo w celu rozpowszechnienia informacji o kolejnym V wydaniu poradnika Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zamieścił na stronie www.inkubator.nowysacz.pl link do
elektronicznej jego wersji, w ten sam sposób promuje informację na temat V wydaniu
poradnika Sądecki Urząd Pracy.
* Z uwagi na brak środków finansowych do dyspozycji Wydziału ds. Przedsiębiorczości druk
Poradnika nie został zrealizowany w ilości zakładanej w planie realizacji Nowosądeckiego
Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku z powyższym nie zostały spełnione założone do osiągnięcia wartości docelowe wskaźników przy realizacji tego zadania. Jednak
podjęte zostały kroki prowadzące do realizacji tego zadania. W 2013 roku została nawiązana ścisła współpraca z Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu w zakresie sfinansowania
kosztów wydruku poradnika dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W wyniku
współpracy SUP sfinansował wydruk 450 egzemplarzy poradnika, z czego 150 egzemplarzy
zostało przekazanych do dyspozycji Wydziału.
Poradnik redagowany jest przez Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS od 2008 roku. Publikacja ta sprawdziła się w dotychczasowych działaniach informacyjnych prowadzonych przez
UMNS, dlatego pożądane jest, aby formuła ta była kontynuowana w latach następnych.
Częste zmiany w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
wymuszają dbałość o stałą weryfikację i aktualizację treści poradnika.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy (działanie nr 2.2)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
nakład wydrukowanego
przewodnika
(szt.)
liczba instytucji, o których
zamieszczono
informacje w
przewodniku
(szt.)
liczba miejsc,
w których
przewodnik jest
dostępny
w formie drukowanej (szt.)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

1 000

1 000

600

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

30

30

30

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

9

9

9

W 2013 roku Wydział ds. Przedsiębiorczości, przy współpracy instytucji otoczenia biznesu
opracował III wydanie informatora pn. „Przewodnik Sadeckiego Przedsiębiorcy”. W informatorze wykazane zostały instytucje publiczne i instytucje otoczenia biznesu, które oferują
przedsiębiorcom oraz osobom pragnącym rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, usługi wspierające w szerokim zakresie.

Przebieg
realizacji
projektu

Sugestie

Współpraca z instytucjami okołobiznesowymi przy tworzeniu informatora opierała się głównie na weryfikacji informacji zawartych w II wydaniu przewodnika.
Publikacja „Przewodnika Sądeckiego Przedsiębiorcy” powstała w ramach funkcjonujących
etatów w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UMNS. Opracowanie graficzne oraz druk informatora sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Miasta Nowego Sącza.
Z uwagi na ograniczenia finansowe druk informatora nie został zrealizowany w ilości zakładanej w planie realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na 2013
rok. W związku z powyższym nie został uzyskany jeden z założonych do osiągnięcia wskaźników przy realizacji tego zadania. Informator w formie małej książeczki zawierającej
notes i kalendarz zrealizowano w nakładzie 600 szt., a nie jak zostało założone w ilości
1 000 szt. Był on dostępny w formie drukowanej w 9 miejscach na terenie Nowego Sącza,
tj. w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UMNS, Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu,
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu,
Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym w Nowym
Sączu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Sądeckiej Izbie Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Kongregacji Kupieckiej
Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu. Informator na bieżąco jest rozpowszechniany
wśród przedsiębiorców. Uwzględniono w nim informacje łącznie o 30 instytucjach publicznych oraz instytucjach otoczenia biznesu działających na terenie Nowego Sącza.
Informator można również pobrać w wersji elektronicznej w formacie PDF ze strony internetowej pod adresem http://www.nowysacz.pl/poradniki.
Informator stanowi kompendium wiedzy o instytucjach świadczących usługi skierowane do
przedsiębiorców. Sprawdził się w dotychczasowych działaniach promocyjno-informacyjnych
prowadzonych przez UMNS i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób rozpoczynających i już prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego pożądane jest, aby formuła ta
była kontynuowana w latach następnych. Wydział ds. Przedsiębiorczości redaguje informator pn. Przewodnik Sadeckiego Przedsiębiorcy od 2010r.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

System informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców (działanie nr 2.3)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)

Wskaźniki

Przebieg
realizacji
projektu

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

liczba usług ujętych w katalogu
usług (szt.)

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

7

7

6

liczba instytucji
współpracujących
w ramach systemu
wymiany informacji
(szt.)

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

10

10

8

W 2013 roku Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS kontynuował realizację działania 2.3,
którego celem jest doprowadzenie do współpracy instytucji publicznych oraz otoczenia
biznesu świadczących usługi dla działających i przyszłych przedsiębiorców w celu uporządkowania oferty i stopniowej standaryzacji dostępnych usług.
Na podstawie wcześniejszych doświadczeń ze współpracy z nowosądeckimi instytucjami
otoczenia biznesu zidentyfikowane zostały instytucje świadczące usługi dla działających
i przyszłych przedsiębiorców: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Kongregacja Kupiecka
Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu, Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.
z o.o., Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Sądecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”, Lokalny
Punk Konsultacyjny w Nowym Sączu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., MMC
Brainville. W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału do współpracy w ramach tworzenia Systemu informacji o usługach świadczonych dla przedsiębiorców (SIU) nadesłane zostały Informacje zwrotne o usługach do umieszczenia w internetowym „Systemie Informacji o Usługach”.
W badanym okresie stworzono wyszukiwarkę – katalog usług skierowanych do przedsiębiorców „System Informacji o Usługach”. Kategorie wyszukiwania zostały uporządkowane
przedmiotowo (ze względu na przedmiot wsparcia, nie na podmiot oferujący usługę). W
katalogu (SIU) znalazły się informacje o następujących usługach: szkolenia, doradztwo,
pożyczki, poręczenia, dzierżawa powierzchni, dotacje oraz jedna zakładka z danymi organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wśród podmiotów współpracujących przy realizacji
zadania zgodne jest stanowisko o konieczności umieszczenia w SIU możliwie największej
ilości oferowanych usług w ramach każdej kategorii, co wiąże się z otwartością na współpracę z kolejnymi instytucjami jeśli w przyszłości pojawią się w ich ofercie usługi skierowane do przedsiębiorców.
Wszystkie czynności realizowane były w ramach istniejących zasobów Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS, finansowanych z budżetu miasta Nowego Sącza.

Sugestie

Podczas realizacji działania potwierdzony został fakt znacznego rozproszenia źródeł informacji nt. ofert skierowanych do przedsiębiorców. Aby informacje prezentowane w wyszukiwarce były kompleksowe proponuje się nawiązać współprace z podmiotami komercyjnymi,
które oferują bezpłatne lub częściowo odpłatne usługi skierowane do przedsiębiorców.
Dodatkowo Aby zapewnić jak najbardziej kompleksową informację klientom wszystkich
instytucji zaangażowanych w realizacje zadania pożądane jest aby na stronie internetowej
każdej z nich znajdował się link do wyszukiwarki – katalogu usług skierowanych do przedsiębiorców „System Informacji o Usługach”.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Rozwój Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (NIP) (działanie nr 2.4)
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nazwa
(i jednostki
miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

powierzchnia
NIP przeznaczona na wynajem (m2)

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

1251,90

1951,9

1251,90

liczba firm
prowadzących
działalność
w NIP (szt.)
liczba osób
zatrudnionych
w firmach prowadzących
działalność
w NIP (szt.)
liczba osób
korzystających
z usług doradczych w NIP
(szt.)

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

18

22

21

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

50

55

55

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

150

190

260

Pełne wykorzystanie potencjału NIP jako miejsca powstawania i rozwoju nowych firm,
w szczególności poprzez dopasowanie jego oferty do potrzeb firm, łatwy dostęp do informacji w tym zakresie oraz adaptację kolejnych pomieszczeń przeznaczonych na wynajem
dla nowopowstałych firm. Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia analizy
dotychczasowej działalności.
W ramach usług skierowanych na powstawanie i rozwój nowych firm w 2013 roku NIP
oferował:

Przebieg
realizacji
projektu

1.

Doradztwo i pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności
gospodarczej:
− usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
− usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości (organizowanie szkoleń
i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą),
− usługi biurowe - dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego, flipchart,
− pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
− "Inkubator bez ścian" - usługi doradcze i informacyjne dla firm z sektora MSP nie
działających w obiekcie NIP.

2.

Wynajem pomieszczeń do prowadzenia działalności po preferencyjnych cenach. Preferencyjne ceny wynajmu pomieszczeń wahały się w przedziale od 5 zł do 10 zł netto za
1m2 w zależności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w NIP:
− pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 18 m2 z dostępem do sieci Internet,
− pomieszczenia magazynowo - produkcyjne o powierzchni od 30 do 600 m2.

Przy wynajmie powierzchni produkcyjno - magazynowej powyżej 100 m2 stosowano następujące rabaty:
a) przy powierzchni od 101 do 200 m2 - 10% rabatu,
b) przy powierzchni od 201 do 300 m2 - 15% rabatu,
c) przy powierzchni powyżej 301 m2 - 20% rabatu.
Różnica pomiędzy ceną rynkową, a ceną wynajmu w NIP stanowiła dla przedsiębiorcy
pomoc publiczną.
Według stanu na koniec grudnia 2013 roku NIP wynajmował powierzchnię produkcyjno magazynową oraz biurową o łącznym metrażu 1251,90 m2 dla 21 firm. Na koniec XII 2013
NIP posiadał 1 wolne pomieszczenie biurowe o powierzchni 18 m2 do prowadzenia
działalności.
Wykonane działania w 2013 roku:
1. Kontynuacja dotychczasowych działań NIP.
2. Upowszechnianie informacji o wsparciu NIP w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez prowadzenie różnych działań informacyjno -
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3.

promocyjnych
np.
publikowanie
informacji
na
stronie
internetowej
www.inkubator.nowysacz.pl, przekazywanie informacji do organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz podczas spotkań z przedsiębiorcami.
Udział w spotkaniach promujących przedsiębiorczość na XV Sądeckich Targach
Uczelni Wyższych - luty 2013 oraz organizacja podczas tygodnia przedsiębiorczości
5 spotkań i paneli promujących przedsiębiorczość - IV kwartał 2013.

W dniach od 18 do 22 listopada 2013 rok Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości brał
udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
W listopadzie 2013 roku konsultanci z Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz
z czterema przedstawicielami firm wyinkubowanych w NIP wzięli udział w spotkaniu pn.
„I Ty możesz zostać Przedsiębiorcą” zorganizowanym w Oddziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 146 w Nowym Sączu. Na
spotkaniu przedstawiciele NIP dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym
z prowadzeniem własnego biznesu z uczniami sądeckich oraz gorlickich szkół średnich.
Spotkanie miało charakter otwarty, dzięki czemu młodzi słuchacze mogli zadawać przedsiębiorcom pytania, na które otrzymywali obszerne odpowiedzi.
W listopadzie pracownicy Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości wzięli udział
w spotkaniu z osobami bezrobotnymi pn. „Droga do działalności gospodarczej z SUP”, które
odbyło się w Sądeckim Urzędzie Pracy. W ramach spotkania uczestnicy uzyskali informacje
m.in. na temat procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym Sączu, możliwości
uzyskiwania środków unijnych na wsparcie działalności gospodarczej oraz instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości.
W listopadzie przedstawiciel NIP wziął udział w szkoleniach dla uczniów sądeckich szkół
średnich pn. „Lekcja z przedsiębiorczości”, które miało miejsce w Wydziale Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ulicy Narutowicza 6. Przedstawiciel NIP uczestniczył także w konferencji podsumowującej VI edycję konkursu „Mój sposób na biznes”,
która odbyła się w sądeckim Ratuszu.
W listopadzie w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych kobiet pn. „Eurobizneswoman” zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu przy
współudziale NIP, SUP, MARR S.A., Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Sugestie

Brak.

Nazwa
działania

Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania
rozwoju przedsiębiorczości oraz doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego
(działanie nr 2.5)

Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

liczba projektów
planowanych do
realizacji w ramach programu
współpracy w roku
następnym (szt.)

„Program
współpracy
miasta Nowego
Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”

0

1

1

wielkość środków
zaplanowanych w
budżecie miasta na
realizację programu współpracy dla
obszaru „Rozwój
przedsiębiorczości”
na rok następny
(zł)

budżet miasta
Nowego Sącza

0

10 000,00

10 000,00

Wskaźniki
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Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS jako koordynator działania wystąpił z wnioskiem do
prezydenta miasta Nowego Sącza o utworzenie w „Programie współpracy miasta Nowego
Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014” obszaru współpracy o nazwie „Rozwój przedsiębiorczości”. W ramach stworzonego obszaru zaproponowano realizację zadania pn. „Kształtowanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Jednocześnie zwrócono się z wnioskiem o zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków w budżecie miasta
na 2014 rok. Na realizację ww. zadań zaplanowano przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł.
Na realizację powyższego zadania została zabezpieczona w programie kwota 10 000,00 zł.
Przebieg
realizacji
projektu

Sugestie

Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Przebieg
realizacji
projektu

Z uwagi na sumę środków finansowych, jaka została zabezpieczona w budżecie miasta na
realizację zadania z obszaru współpracy pn. Rozwój Przedsiębiorczości, Prezydent Miasta
zdecydował o zleceniu realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu
ofert, w tzw. Trybie małych grantów.
W październiku 2013 roku odbyły się konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których jest
on adresowany.
Potrzeba realizacji powyższego zadania wynika z widocznych braków wiedzy dot. podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy, a także z diagnozy stanu
wiedzy nt. przedsiębiorczości przeprowadzonej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Diagnoza była przeprowadzona w związku z utworzeniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.
Potrzeba aktywności Władz Miasta Nowego Sącza w ww. zakresie została potwierdzona
badaniami przeprowadzonymi na potrzeby opracowywania programu rozwoju przedsiębiorczości. Realizacja działania ma na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, na każdym etapie edukacji. Zaleca się kontynuację realizacji ww. działania
w latach następnych.

Promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Nowego Sącza
(działanie 2.6)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba kanałów
dystrybucji
wykorzystywanych do promocji oferty inwestycyjnej (szt.)
liczba tematycznych informatorów
/poradników
skierowanych
do inwestorów
(szt.)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości UMNS

3

5

3

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości UMNS

3

3

3

W 2013 roku w ramach niniejszego działania zaktualizowana została przez Wydział ds.
Przedsiębiorczości UMNS oferta inwestycyjna miasta Nowego Sącza, zawierająca informacje o potencjale inwestycyjno – gospodarczym miasta. Folder promocyjny w dwóch wersjach językowych został zaprezentowany podczas spotkania z przedstawicielami Brytyjsko –
Polskiej Izby Handlowej, w tym również Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Docelowo został
rozesłany przez wspomnianą izbę w formie elektronicznej do zrzeszonych zagranicznych
firm. Oferta prezentowana była również podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami.
Nie osiągnięto w 2013 roku wartości docelowej wskaźnika liczby kanałów dystrybucji wykorzystywanych do promocji oferty inwestycyjnej. W 2014 roku planuje się udoskonalić istniejącą już ofertę o informacje podmiotów uczestniczących w działaniu i wykorzystać kolejny kanał dystrybucji materiałów promocyjnych – oferty inwestycyjnej.
W 2013 r. zaktualizowano istniejące już informatory tematyczne skierowane do inwestorów, tym samym osiągając wartość docelową drugiego wskaźnika:
1. Oferta inwestycyjna miasta Nowego Sącza – folder zawierający niezbędne informacje
o potencjale inwestycyjno – gospodarczym miasta.
2. Raport o stanie gospodarczym Nowego Sącza – publikacja zawierająca szczegółową
analizę gospodarczą miasta.
3. Ścieżka inwestycyjna miasta Nowego Sącza – przewodnik pokazujący krok po kroku jak
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należy się poruszać wśród przepisów i regulacji prawnych odnośnie przygotowania
i pozyskania stosownej dokumentacji, by szybko i skutecznie doprowadzić do sfinalizowania zamierzenia budowlanego.
Powyższe opracowania powstały w ramach funkcjonujących etatów w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UMNS. Druk folderu inwestycyjnego został sfinansowany ze środków pochodzących ze środków budżetu miasta Nowego Sącza.
Promocja gospodarcza odbywała się nie tylko w cyklicznie opracowywanej publikacji, ale
także w przewodniku dla dużych zagranicznych inwestorów - „City Invest Poland”.
Przewodnik w nakładzie 8 tys. egzemplarzy rozpowszechniany był na wielu międzynarodowych konferencjach m.in. Expo Real w Monachium, MIPIM oraz podczas Gali FDI Poland
Investor Awards.
Celem działania 2.6 jest również stworzenie wspólnej oferty inwestycyjnej całej Sądecczyzny. Działanie to, poprzedzone ustaleniem zasad przystępowania zainteresowanych gmin
powiatu nowosądeckiego do wspólnej oferty, a także opracowania projektu organizacji
obsługi inwestora nie zostało jeszcze zrealizowane. Nastąpi to w najbliższym okresie
realizacji działań.
Sugestie

Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Brak.

Internetowy serwis biznesowy (działanie 2.7)
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie serwisu
(szt.)
statystyki aktywności
w serwisie
(licznik wejść)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

6

9

9

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

-

1 200

1 200

Przebieg
realizacji
projektu

Celem powstania serwisu internetowego jest prezentacja ważnych informacji dla obecnych
i przyszłych przedsiębiorców. Informacje w serwisie byłyby uzupełniane przez urzędy
i instytucje, które przyłączą się do realizacji tego działania. Wśród podstawowych kryteriów oceny serwisu powinny być użyteczność, zakres i aktualność informacji. Bezpośrednim
adresatem serwisu będą przedsiębiorcy, osoby zainteresowane założeniem działalności
gospodarczej oraz potencjalni inwestorzy. Działalność serwisu przyczyni się do szybszego
przepływu i dostępu do informacji, co wpłynie na rozwój gospodarczy miasta i regionu.
Po przygotowaniu wersji testowej internetowego serwisu biznesowego (III kwartał 2013 rok)
przedstawione zostały uwagi i sugestie zmian. Wykonawca strony zapoznał się z propozycjami i z przyczyn niezależnych od Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości wycofał
się z realizacji projektu.
W tej sytuacji w 2013 roku na stronie internetowej Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości umieszczane były, na bieżąco, istotne informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości na swoim portalu umieszczał wszystkie dostępne
w zasobach internetowych innych podmiotów informacje ważne dla, obecnych i przyszłych,
przedsiębiorców wpływające na rozwój miasta i regionu. Częstotliwość aktualizowania
zebranych informacji to - zazwyczaj raz na dwa tygodnie, - częściej w miarę pojawiania się
istotnych wiadomości.

Sugestie

Brak.

16 z 30

Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Sądeckie Forum Biznesu (działanie 2.8)
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nazwa
(i jednostki
miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

liczba uczestników forum
(szt.)

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

-

150

180

liczba zorganizowanych paneli i spotkań
(szt.)

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

-

5

8

liczba rozpowszechnionych
materiałów
promocyjnych
(szt.)

zasoby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

-

500

500

Sądeckie Forum Biznesu to forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu, samorządów lokalnych,
organów publicznych, osób o ugruntowanym autorytecie - liderów opinii i innych instytucji.
W forum mogą uczestniczyć przedstawiciele wymienionych środowisk z miast partnerskich
Nowego Sącza.
Forum będzie miało na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości na terenie Nowego
Sącza oraz nawiązania współpracy pomiędzy jego uczestnikami. Forum będzie stanowiło
zachętę dla potencjalnych inwestorów do podjęcia działań inwestycyjnych w Nowym Sączu.
Przewiduje się blok przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość raz w roku, w ramach
tygodnia przedsiębiorczości, w czasie, którego zorganizowane będzie Sądeckie Forum
Biznesu.
Przebieg
realizacji
projektu

Działania wykonane w 2013 roku w ramach Sądeckiego Forum Biznesu:
Ze względu na brak środków finansowych Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizował niniejsze zadanie w znacznie mniejszym zakresie.
Na organizowanych spotkaniach promujących przedsiębiorczość w ramach współpracy
z innymi instytucjami otoczenia biznesowego oraz w ramach wymiany doświadczeń Nowosądecki Inkubatora Przedsiębiorczości podjął następujące działania:
1. Zorganizowano 3 spotkania promujące przedsiębiorczość na XV Sądeckich Targach
Uczelni Wyższych - luty 2013.
2. Zorganizowano podczas tygodnia przedsiębiorczości 5 spotkań i paneli promujących
przedsiębiorczość - IV kwartał 2013r., na których przedsiębiorcy funkcjonujący w NIP
wymieniali się swoimi doświadczeniami w ramach prowadzonej działalności zarówno
pomiędzy sobą jak i instytucjami wspierającymi lokalny rynek pracy.

Sugestie

Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Brak.

Kalendarz imprez gospodarczych (działanie nr 2.9)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

liczba informacji o wydarzeniach gospodarczych umieszczonych w kalendarzu imprez
(szt.)

zasoby UMNS,
instytucji otoczenia biznesu

12

14

13
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liczba udzielonych patronatów prezydenta
miasta Nowego
Sącza (szt.)

Przebieg
realizacji
projektu

zasoby Biura
Prezydenta
Miasta

90

100

114

W 2013 roku, w oparciu o zidentyfikowane w roku poprzednim imprezy gospodarcze, stworzono kalendarz imprez gospodarczych i opublikowano go na stronie internetowej
http://www.nowysacz.pl/kalendarz-imprez-gospodarczych. W 2013 roku nie osiągnięto
wskaźnika docelowego - liczba informacji o wydarzeniach gospodarczych umieszczonych
w kalendarzu imprez – z powodu usunięcia z bazy imprez wydarzenia pn. „Potęga Informatyki”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Realizacja imprezy zakończyła się na 4 edycji. W zamian organizatorzy imprezy rozpoczęli realizację
nowej inicjatywy pn. „Inwazja inspiracji”. W 2013 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia. Jeżeli impreza ta nabierze charakteru cyklicznego, to od 2014 roku wpisze się w
kalendarz imprez gospodarczych.
W 2013 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza udzielił 114 patronatów dla imprez m.in.
o charakterze kulturalnym, sportowym, gospodarczym itp.

Sugestie

Kontynuacja realizacji działania w latach następnych. Dzięki stworzeniu kalendarza imprez
gospodarczych lokalna społeczność z dużym wyprzedzeniem otrzyma informacje o rodzaju
i terminie wydarzenia gospodarczego. Środowisko gospodarcze stanie się bardziej zintegrowane, a organizatorzy imprez zwrócą uwagę, aby wydarzenia gospodarcze nie odbywały
się w tych samych terminach.
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Obszar priorytetowy 3: Tworzenie korzystnych warunków finansowych
Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Instrumenty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(działanie nr 3.1)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba firm uruchomionych
w oparciu o
dofinansowanie
z urzędu pracy
(szt.)
wielkość udzielonej pomocy
publicznej na to
zadanie (w tys.
zł.)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

173

150

137

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

3 198,13

3 000,00

2 759,32

Przedsięwzięcia w ramach działania były podejmowane, realizowane i finansowane w oparciu o przepisy ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 23.04.2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 457), przepisy wspólnotowe regulujące udzielanie pomocy publicznej w ramach zasady de minimis
oraz „Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w Sądeckim Urzędzie Pracy”.
Osoba bezrobotna (inna osoba uprawniona) zamierzająca podjąć działalność gospodarczą
mogła uzyskać jednorazowo środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
(w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa) do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli spełniała warunki wynikające z w/w dokumentów.
Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku składały
„Ankietę dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej”.
W roku 2013 wpłynęło 248 ankiet, z czego 7 ankiet nie zostało rozpatrzonych. Do realizacji
w 2013r. wpłynęło ogółem 148 wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, z czego 137 wniosków rozpatrzono pozytywnie i podpisano z wnioskodawcami umowy, 3 wnioski załatwiono odmownie, a 8 wnioskodawców złożyło
rezygnację.
Przebieg
realizacji
projektu

Przyznane w 2013r. środki przeznaczone były na podjęcie różnorodnej działalności gospodarczej z wyraźną przewagą usług. Szczegółowy zakres przyznanych środków:
− środki na działalność usługową zostały przyznane 114 osobom (co stanowi 83% ogółu),
w tym: usługi remontowo-budowlane, tokarskie, ślusarskie, kamieniarskie, instalatorstwo elektryczne – 14 o., usługi kosmetyczne, stylizacja paznokci, fryzjerstwo, itp. – 13
o., usługi informatyczne, w branży IT, projektowane graficzne i 3D – 13 o., usługi rehabilitacyjne, z zakresu fizjoterapii, masażu, optyczne, profilaktyki i promocji zdrowia
– 11 o., konserwacja, naprawa, diagnostyka pojazdów samochodowych – 6 o., usługi fotograficzne – 6 o., projektowanie i aranżacja wnętrz, projektowanie architektoniczne
i urbanistyczne – 4 o., usługi finansowe, administracyjno-biurowe, ubezpieczeniowe –
4 o., usługi szkoleniowe, edukacyjne – 4 o., usługi prawnicze, adwokacki, notarialne,
tłumacza przysięgłego – 4 o., usługi wodno-kanalizacyjne, co, gaz – 4 o., usługi reklamowe itp. – 3 o., usługi rozrywkowe i rekreacyjne, obsługa imprez – 3 o., usługi gastronomiczne – 3 o., wypożyczalnia zabawek, sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego
sprzętu sportowego – 3 o., usługi w zakresie pielęgnowania ogrodów – 2 o., naprawa
sprzętu HiFi, montaż telewizorów i ekologicznych kominków – 2 o., usługi krawieckie –
2 o., usługi związane z funkcjonowaniem gospodarstw domowych - "złota rączka" – 2 o.,
usługi archeologiczne – 1 o., usługi wulkanizacyjne – 1 o., tworzenie materiałów dziennikarskich – 1 o., czyszczenie fasad i budynków – 1 o., usługi w zakresie pomiarów termowizyjnych – 1 o., taksówka osobowa – 1 o., usługi w zakresie przewijania folii JUMBO
– 1 o., spawanie tworzyw sztucznych – 1 o., kowalstwo artystyczne – 1 o., pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami – 1 o., usługi fonograficzne - studio nagrań – 1 o.
−

środki na działalność produkcyjną zostały przyznane 14 osobom (co stanowi 10% ogółu),
w tym: produkcja mebli – 3 o., produkcja i sprzedaż sztucznej biżuterii i innych artykułów ozdobnych – 3 o., produkcja zabawek – 1 o., produkcja filmów, nagrań wideo
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i programów telewizyjnych – 1 o., hafciarstwo tekstylne – 1 o., produkcja drewna kominkowego i opałowego – 1 o., produkcja elementów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – 1 o., produkcja gotowych wyrobów tekstylnych dla dzieci i niemowląt – 1 o.,
produkcja siatki ogrodzeniowej – 1 o., produkcja wafli – 1 o.
−

środki na działalność handlową zostały przyznane 9 osobom (co stanowi 7% ogółu),
w tym: handel detaliczny prowadzony przez Internet – 3 o., handel art. wielobranżowymi – 3 o., handel art. spożywczymi i przemysłowymi – 3 o.

Ponadto w ramach działań realizowanych na rzecz przedsiębiorczości w 2013 roku Sądecki
Urząd Pracy w Nowym Sączu zorganizował 2 spotkania informacyjne „Droga do działalności
gospodarczej z SUP”, których motywem przewodnim była przedsiębiorczość.
I spotkanie odbyło się dnia 07 czerwca 2013 r., zorganizowane zostało w ramach
III Małopolskiego Dnia Uczenia się przez Całe Życie. Spotkanie adresowane było przede
wszystkim do osób zarejestrowanych w SUP rozważających założenie własnej działalności
gospodarczej. W ramach spotkania uczestnicy uzyskali informacje na temat:
− procedury ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Sądeckiego Urzędu Pracy,
− procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym Sączu,
− doradztwa i pomocy w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oferowanej przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.
W spotkaniu uczestniczyło 26 osób (w tym 4 osoby niezarejestrowane w SUP).
II spotkanie odbyło się dnia 19 listopada 2013 r., zorganizowane zostało w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. W ramach spotkania uczestnicy
uzyskali informacje m.in. na temat:
− procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym Sączu,
− możliwości uzyskiwania środków unijnych na wsparcie działalności gospodarczej,
− doradztwa i pomocy w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
− Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, jako przykładu instytucji wspierającej
rozwój przedsiębiorczości,
− procedury ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Sądeckiego Urzędu Pracy oraz nowego programu ministerialnego pn. „Pierwszy biznes
- Wsparcie w starcie”.
W spotkaniu wzięły udział 44 osoby (w tym 22 osoby niezarejestrowane w SUP).
Również w ramach tego działania Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS zbierał oraz rozpowszechniał informacje wśród przedsiębiorców o innych dostępnych źródłach uzyskania
pomocy finansowej na założenie firmy, w szczególności z dotacji unijnych. Zgromadzone
informacje
zostały
zamieszczone
na
stronie
internetowej
pod
adresem
www.nowysacz.pl/wsparcie-finansowe. Zawierały one wykaz operatorów projektów działania 6.2 PO KL realizowanych na obszarze miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego wraz z linkiem do strony internetowej o realizowanym projekcie.
Wykaz operatorów projektów dla działania 6.2 PO KL, realizowanych w 2013 roku: Sądecki
Urząd Pracy w Nowym Sączu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Sądecka Izba
Gospodarcza oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia
Zawodowego, Fundacja Wiedza i Przyszłość, Stowarzyszenie B-4, Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Instytut Organizacji
Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Sp. z o.o.
Wśród ww. operatorów znajdują się operatorzy projektów dla działania 6.2 PO KL, których
realizacja rozpoczęła się w 2012 roku i obejmowała również nabory wniosków w 2013 roku.
Sugestie

Brak.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym na tworzenie nowych
miejsc pracy (działanie nr 3.2)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)

liczba beneficjentów pomocy
publicznej (szt.)

Wskaźniki

wielkość udzielonej pomocy publicznej
(w zł)
powierzchnia
nieruchomości
objęta stawką
preferencyjną
podatku od nieruchomości (m2)
liczba kanałów
dystrybucji wykorzystywanych
przez UMNS w
celu przekazywania informacji o
wsparciu finansowym (szt.)
liczba instytucji
otoczenia biznesu, od których
pochodzą informacje o instrumentach wsparcia finansowego
(szt.)
liczba stanowisk
pracy utworzonych w ramach
prac interwencyjnych
liczba stanowisk
pracy utworzonych w ramach
refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia
stanowiska pracy
liczba zorganizowanych miejsc
odbywania stażu

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP),
System Rejestracji
Pomocy Publicznej
(SRPP)

495

510

454

SHRIMP, SRPP

5 671 920,56

5 942 315,00

31 622 051,99

zasoby
Wydziału
Wymiaru
i Księgowości
Podatków UMNS

304,40

304,40

418,52

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

4

4

4

zasoby
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS

5

4

6

zasoby
Sądeckiego Urzędu
Pracy

30

35

61

zasoby
Sądeckiego Urzędu
Pracy

29

30

46

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

405

470

504*

188,0

435,0

389,6

555,8

600,0

911,1

wielkość udzielonej pomocy publicznej (w tys.
zł) na:
prace interwencyjne
refundacje kosztów wyposażenia
lub doposażenia
stanowiska pracy

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy
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wydatki poniesione na staż
(w tys. zł)

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

1 893,5

3 375,0

3 915,4

W 2013 roku kontynuowano udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom ze środków
publicznych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Nowego Sącza poprzez:
−

−

Przebieg
realizacji
projektu

−

stosowanie stawek preferencyjnych w podatku od nieruchomości dla określonych
rodzajów działalności gospodarczej. Stawki preferencyjne podatku od nieruchomości
to stawki stosowane dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie rzemiosła zanikającego - branże określone w uchwale Nr
XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2013 roku z tej formy wsparcia
skorzystało 10 przedsiębiorców. Powierzchnia nieruchomości objęta stawką preferencyjną podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosła łącznie 418,52 m2. Ubytek w dochodach własnych gminy z tyt. zastosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku stanowił kwotę 1 771,19 zł.
udzielanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Nowy Sącz i jego jednostkom podległym oraz innych
form wsparcia. Ulgi te udzielane były na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego, które określają zasady, warunki otrzymania oraz beneficjentów określonej ulgi,
tj.:



w zakresie ulg w spłacie podatku od nieruchomości i środków transportowych ustawa z 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn.
zm.). W 2013 roku rozpatrzono pozytywnie 44 wnioski w sprawie udzielenia ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych z tyt. podatku od nieruchomości oraz podatku
od środków transportowych. W ramach przeprowadzonych postępowań podatkowych udzielono łącznie 47 ulg w różnych formach. W przypadku 11 przedsiębiorców
umorzono zaległy podatek na łączną kwotę 204 117,80 zł wraz z odsetkami
za zwłokę w kwocie 25 873,50 zł (w tym umorzenie dla Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu: podatek – 195 490 zł; odsetki
– 2 478 zł). W przypadku 12 przedsiębiorców rozłożono na raty spłatę zobowiązań
podatkowych, natomiast 7 przedsiębiorcom odroczono termin płatności zobowiązań
podatkowych.



dla rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - ustawa
z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z późn zm.). Przedsiębiorcy, na których spoczywa obowiązek uiszczenia do 31 marca każdego roku jednorazowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, mogą skorzystać z możliwości ustalenia innego terminu płatności, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Muszą jednak złożyć wniosek w tej sprawie
do Prezydenta Miasta Nowego Sącza nie później niż 14 dni przed upływem terminu
płatności. W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 przedsiębiorców.



dla należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Nowy Sącz i jego jednostkom miejskim - uchwała Nr LXII/652/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Sącz
lub jego jednostkom podległym (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 18 czerwca 2010 roku, Nr 315, poz. 2140). W oparciu o wymienioną uchwałę
w 2013 roku 3 przedsiębiorcom udzielono ulgi w formie: rozłożenia na raty spłaty
zaległości z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (2x) oraz umorzenia
odsetek (1x).



w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.). W 2013 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników otrzymało 38 pracodawców, z tytułu wyszkolenia łącznie 50 młodocianych pracowników. Wartość udzielonej pomocy de minimis w 2013 roku z tego
tytułu wyniosła łącznie 287 826,71 zł.



w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyznawanego producentom rolnym posiadającym użytki rolne na obszarze miasta Nowego Sącza – ustawa z 10.03.2006r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.). W 2013 roku z tej
formy wsparcia skorzystało 31 producentów rolnych, na łączną kwotę 9 736,60 zł.

wynajem pomieszczeń biurowych i usługowych po cenach preferencyjnych
w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Według stanu na koniec
grudnia 2013 roku NIP wynajmował powierzchnię produkcyjno - magazynową oraz biu-
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rową o łącznym metrażu 1251,90 m2 dla 21 firm. Na koniec XII 2013 NIP posiadał 1 wolne pomieszczenia biurowe o powierzchni 18 m2 do prowadzenia działalności.
−

wsparcie dla przedsiębiorców - pracodawców tworzących nowe miejsca pracy realizowane przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu (SUP). Szczegółowe zasady i kryteria organizacji prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz organizacji staży, uwzględniające obowiązujące przepisy oraz
przyjęte lokalnie preferencje w „Planie działań na 2013 rok” były udostępniane zainteresowanym pracodawcom na stronie internetowej urzędu (www.sup.nowysacz.pl w zakładce Dla Pracodawcy, BIP).
Pozyskanie przez Sądecki Urząd Pracy dodatkowych środków w ramach Programów specjalnych oraz rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pozwoliło na stworzenie większej liczby miejsc pracy poprzez organizację prac interwencyjnych, doposażenie lub
wyposażenie stanowiska pracy oraz przez organizację staży.
1.

Stanowiska pracy utworzone w ramach prac interwencyjnych:

Zgodnie z ustawą z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozdziałem I, art. 40 oraz rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008r., prace interwencyjne stanowią pomoc w formie subsydiów płacowych
na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Do wykonywania prac interwencyjnych
u Przedsiębiorcy osoby z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy muszą równocześnie być pracownikami znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt. 18 i 19
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
W 2013 r. umowy zawierane były na okres refundacji do:
 6 miesięcy refundacji,
 12 miesięcy refundacji (bezrobotni: do 25 roku życia, długotrwale, niepełnosprawni - które pozostają jednocześnie bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem
w okresie ostatnich 6 miesięcy),
 24 miesięcy refundacji (bezrobotni powyżej 50 roku życia).
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody dokonywana była
w wysokości:
 790 PLN miesięcznie + składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty w ramach środków Funduszu Pracy, z tytułu umowy zawartej na okres do 6 i 12
miesięcy,
 780 PLN miesięcznie + składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty w ramach środków Funduszu Pracy, z tytułu umowy zawartej na okres do
24 miesięcy (aktywizacja bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat),
 1 400,00 PLN co drugi miesiąc + składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty w ramach środków Funduszu Pracy, z tytułu umowy zawartej na okres do
24 miesięcy.
W roku 2013 w ramach prac interwencyjnych utworzono 61 miejsc pracy, co stanowi 174,3% przyjętej wartości docelowej. W wyniku powstałych oszczędność na programie zorganizowano o 26 miejsc pracy więcej.
Utworzone w ramach prac interwencyjnych miejsca pracy dały możliwość zatrudnienia
bezrobotnych m.in. w takich zawodach jak: sprzedawca, pracownik biurowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, piekarz, sprzątaczka, laborant, asystent nauczyciela przedszkola, recepcjonistka, technik informatyk, ślusarz oraz parkingowy, którzy zostali zatrudnieni w sektorze handlu, usług, produkcji a także przy wykonywaniu prostych prac
budowlanych.
2.

Stanowiska pracy utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy:

Szczegółowe zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r., poz. 457).
W roku 2013 w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy utworzono 46 miejsc pracy, co stanowi 153,3% przyjętej wartości docelowej.
W 2013 r. maksymalna wysokość refundacji na utworzenie 1 stanowiska pracy nie przekraczała 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia i kształtowała się na poziomie 16 000 zł – 21 270 zł. Utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, dały możliwość zatrudnienia
m.in. w takich zawodach jak: sprzedawca, kucharz, operator maszyn, robotnik budowla-
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ny, grafik komputerowy, krawiec, mechanik samochodowy, monter, kosztorysant, geodeta, magazynier, kierowca, spawacz, ślusarz, parkingowy, pracownik biurowy.
3.

Zorganizowane miejsca odbywania stażu:

Staż jest programem polegającym na nabywaniu przez bezrobotnych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 Nr 142, poz. 11160).
W 2013 roku umowy o zorganizowanie stażu były zawierane średnio na okres
5,7 miesiąca dla bezrobotnych określonych w art. 49 ustawy - zgodnie z zasadami
i kryteriami określonymi w Planie Działań SUP w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2013 r.
W roku 2013 zorganizowano 504* staży, głównie w zawodach pracownik biurowy,
sprzedawca, pracownik produkcji, księgowa, grafik komputerowy, wychowawca, pracownik socjalny, technik masażysta, fryzjer, przetwórca owoców i warzyw, psycholog,
opiekun osób starszych.
*w tym 45 osób odbyło staż w ramach projektu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”
W 2013 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza udzielił przedsiębiorcom pomocy publicznej
(w tym pomocy publicznej w rolnictwie) o wartości brutto 31 622 051,99 zł. Kwota ta kilkakrotnie przewyższa wartość docelową tego wskaźnika. W 2013 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza przekazał na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (MPK
Sp. z o.o.) rekompensatę za świadczenie usług komunikacyjnych w 2013 roku oraz na 2014
rok w oparciu o ustawę z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5,
poz. 13 z późn. zm.). Rekompensata stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną - za 2013
rok była to kwota 10 499 203,00 zł, na 2014 rok - 10 350 779,00 zł. Pozostała kwota udzielonej przez PMNS pomocy publicznej w 2013 roku stanowiła wartość 10 772 070,00 zł i obejmowała m.in. dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, zwolnienia od podatku. Kwota
ta obejmowała również dofinansowanie projektu pn. „Wymiana taboru autobusowego
z wyposażeniem w elementy Integralnych Systemów Transportowych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na rzecz MPK Sp. z o.o.
W tym przypadku, obowiązek sprawozdawczy spoczywa na organizatorze usług publicznych,
tj. Prezydencie Miasta Nowego Sącza.
W ramach działania Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS przekazywał informacje o możliwym wsparciu finansowym poprzez ich publikacje na stronie internetowej pod adresem
www.nowysacz.pl/wsparcie-finansowe, biuro Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS oraz
poradnik „Moja Firma w Nowym Sączu” i informator „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy”. Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS również zbierał, a następnie rozpowszechniał
informacje wśród przedsiębiorców o innych dostępnych źródłach pomocy finansowej na
rozwój działalności gospodarczej, oferowanej przez instytucje otoczenia biznesu
w ramach prowadzonej działalności statutowej lub realizowanych projektów unijnych.
Informacje te zamieszczane były na stronie internetowej www.nowysacz.pl/na-czasie.
W 2013 roku umieszczono 19 informacji nt. szkoleń, kursów, staży zawodowych, warsztatów
adaptacyjnych, doradztwa, pożyczek preferencyjnych. Informacje obejmowały m.in. realizację projektów pn. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw”, „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”,
„Małopolskie Doradztwo Biznesowe”, „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego
powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, „Małopolska Akademia Zarządzania II – systemowy
cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Informacje te pochodziły od Sądeckiej
Izby Gospodarczej, Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Nowym Sączu Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., Art. of Finance Doradztwo Biznesowe, Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa.
Sugestie

Brak.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Zachęty podatkowe dla inwestorów (działanie nr 3.3)
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba beneficjentów programów pomocowych (szt.)

Wskaźniki

wielkość udzielonej pomocy
publicznej na
nowe inwestycje (zł)
powierzchnia
budynków lub
ich części związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

System Harmonogramowania, Rejestracji
i Monitorowania
Pomocy Publicznej
(SHRIMP)

8

8

8

SHRIMP

423 333,00

421 294,00

419 121,00

zasoby Wydziału
Wymiaru i Księgowości Podatków UMNS

1 201 234,66

1 229 776,00

1 201 216,29

W 2013 roku kontynuowano realizację programów pomocowych wspierających powstawanie
na terenie Nowego Sącza nowych inwestycji - 8 przedsiębiorców korzystało ze zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach następujących programów pomocowych, tj.:
− Uchwały Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości;

Przebieg
realizacji
projektu

−

Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013;

−

Uchwały Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006 r.
w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją.

Od 1 stycznia 2013 roku dla 1 przedsiębiorcy zakończył się okres korzystania ze zwolnienia
od podatku od nieruchomości, natomiast kolejny przedsiębiorca nabył prawo do korzystania
ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Łączna kwota zwolnienia uzyskana przez
przedsiębiorców w 2013r. wyniosła 419 121,00 zł. Jest ona mniejsza w porównaniu z rokiem
2012, z uwagi na mniejszą powierzchnię i wartość nieruchomości, które objęte były zwolnieniem od podatku w 2013 roku.
W 2013 roku nie osiągnięto wartości docelowej wskaźnika powierzchni budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskutek m.in. zmniejszenia
powierzchni budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
o 11 057,82 m2 w porównaniu z rokiem 2012. Spowodowane to zostało m.in. wzrostem liczby
likwidacji wykonywania działalności gospodarczych oraz liczby zawieszeń wykonywania
działalności gospodarczych, co skutkuje zgłaszaniem zmian wykorzystywania pomieszczeń
mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieszkalne przeznaczone na cele bytowe.
W ramach niniejszego działania prowadzone były również działania informacyjnopromocyjne istniejącego wsparcia finansowego skierowanego do inwestorów, m.in. poprzez
redagowanie na stronie internetowej pod adresem www.nowysacz.pl/zwolnienia-podatkowe
informacji o programach pomocowych wspierających powstawanie na terenie Nowego Sącza
nowych inwestycji, artykuły zamieszczone w prasie lokalnej oraz przekazywanie informacji
podczas spotkań z przedsiębiorcami.

Sugestie

Podjęcie w 2014 roku kolejnych programów pomocowych wspierających powstawanie
nowych inwestycji na terenie Nowego Sącza, w przypadku gdy nowe regulacje prawne
w tym zakresie będą pozwalały gminom na wprowadzanie podobnych zachęt podatkowych.
Stosowane dotychczas preferencje podatkowe stanowiły dla przedsiębiorców duże wsparcie
finansowe oraz zachętę do lokowania nowych inwestycji na terenie Nowego Sącza.
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Obszar priorytetowy 4: Działalność edukacyjno-informacyjna
Nazwa
działania
Koordynator
działania

Promocja postaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół (działanie nr 4.1)
Wydział Edukacji UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba szkół
biorących
udział w projekcie (szt.)

Wskaźniki

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

18

19

20 w 9 zespołach szkół

liczba spotkań
w przedsiębiorstwach (szt.)

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

57

80

65

liczba uczestników spotkań
(szt.)

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

2267

3000

2640

W roku szkolnym 2012/2013, w celu zachęcenia młodych ludzi do zakładania własnych
działalności gospodarczych, w szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się spotkania
uczniów z przedsiębiorcami i innymi przedstawicielami biznesu/uczelni wyższych. W rezultacie w 65 spotkaniach wzięło udział 2640 uczniów, reprezentujących 20 szkół średnich
z 9 zespołów szkół. Dane prezentuje tabela poniżej.

Nazwa zespołu szkół

Przebieg
realizacji
projektu

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2

Dane za rok 2012/2013
Liczba
zorganizowanych
spotkań z prywatnymi przedsiębiorcami lub
Nazwa szkoły np.
lo, technikum nr, przedstawicielami różnych
zsz nr
przedsiębiorstw
lub reprezentantami wyższych
uczelni

Ilość uczniów
biorących udział
w spotkaniu

I LO

9

480

II LO

5

270

4

420

12

273

7

262

8

240

11

382

7

155

V LO
Zespół Szkół Nr 1

Technikum Nr 1
ZSZ Nr 1
IX LO

Zespół Szkół Nr 2

Technikum Nr 2
ZSZ Nr 2
LO dla dorosłych

Zespół Szkół Nr 3

VI LO
Technikum Nr 6

Zespół Szkół
Budowlanych

Technikum Nr 5

Zespół Szkół
Ekonomicznych

III LO

ZSZ Nr 5
Technikum Nr 3
VII LO

Zespół Szkół
ElektrycznoMechanicznych

Technikum Nr 7
ZSZ Nr 7
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Zespół Szkół
Samochodowych

Technikum Nr 8
ZSZ Nr 8
Podsumowanie:

2

158

65

2640

Pozostałe inicjatywy promujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół:
Urząd Miasta Nowego Sącza, poprzez Wydział ds. Przedsiębiorczości, wspólnie z Wyższą
Szkołą Biznesu - NLU w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk
Akademickich „ORION” w Nowym Sączu organizował cykl wydarzeń pod hasłem „Włącz
myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Inicjatywa, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowana była w okresie od lutego do maja 2013 roku oraz została objęta
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Misją wydarzeń była promocja
przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozpowszechnianie wiedzy
o przedsiębiorstwach działających w naszym regionie wśród młodzieży. Jednym z wydarzeń
odbywających się w ramach projektu była organizacja spotkań uczniów z przedsiębiorcami
w szkołach. Przedsiębiorcy opowiadali o początkach swojej działalności, jej trudnych momentach, popełnionych błędach i wyzwaniach jakie stawia im przyszłość, a także o odniesionych sukcesach w prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas I edycji projektu
odbyło się 7 spotkań, które poprowadzili:

•
•
•
•
•

Pan Jan Załubski – Prezes Zarządu Zet transport Sp. z o.o. (2 spotkania)
Pan Krzysztof Pawłowski – Prezydent WSB-NLU w Nowym Sączu
Pan Wiesław Pióro – Dyrektor Obsługi Posprzedażowej w firmie WIŚNIOWSKI
Sp. z o.o. SKA
Pan Marcin Gródek – właściciel firmy BETASI (2 spotkania)
Pan Mirosław Witkowski – właściciel Agencji Artystycznej MW.

W trakcie spotkań przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży. Ich wyniki wskazują na duże zainteresowanie młodzieży uczestnictwem w takich spotkaniach oraz potrzebę
ich organizacji w przyszłości. Spotkania takie są motywacją i inspiracją dla młodych ludzi
do poszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
Pozostałe wydarzenia realizowane w ramach ww. projektu to cykl otwartych wykładów
oraz konkurs pn. „Moja szkoła – Twój sukces”. Tematem wykładów były zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Podczas I edycji projektu, w 6 wykładach udział wzięło blisko
400 uczniów. Wykłady odbywały się w ramach zajęć pozaszkolnych w wybrane soboty.
O uczestnictwie w nich decydował uczeń. Uczniowie, którzy wzięli udział w co najmniej
4 wykładach otrzymali od Prezydenta Miasta Nowego Sącza certyfikat potwierdzający ich
zaangażowanie w rozwój osobisty. Certyfikaty otrzymało 112 uczniów. Wykłady były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Biznesu –
NLU w Nowym Sączu oraz specjalistów/praktyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży szkolnej. Na zakończenie I edycji projektu odbył się wykład
finalny. Wykład ten poprowadził Pan Roman Kluska, który przedstawił młodzieży „Czynniki
sukcesu w biznesie”. W wykładzie wzięło udział ponad 300 uczniów z 10 nowosądeckich
zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu natomiast było zaprojektowanie kampanii promocyjnej swojej szkoły (więcej informacji na temat konkursu znajduje się
w opisie działania nr 4.2).
W listopadzie 2013 roku Organizatorzy ww. projektu przystąpili do realizacji jego II edycji,
tym samym proponując uczniom uczestnictwo w wykładach, konkurs pn. „Nowy Sącz –
dobry klimat dla biznesu” oraz spotkania z przedsiębiorcami. Realizacja II edycji projektu
obejmuje okres od listopada 2013 roku do kwietnia 2014 roku, zatem sprawozdanie z jego
realizacji zostanie ujęte w „Raporcie z realizacji NPRP za 2014 rok”.
Sugestie

Brak.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Konkursy o tematyce biznesowej (działanie nr 4.2)
Wydział Edukacji UMNS
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba realizowanych konkursów (szt.)
liczba osób
uczestniczących
w konkursach
(szt.)
Gala Uczniów
Zdolnych

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

37

37

25

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

1791

1800

1429

0

34 uczniów
(w tym 20
uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych)

zasoby
Wydziału
Edukacji UMNS

0

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach działania odbyło się 25 różnych konkursów
/olimpiad/turniejów o tematyce związanej z przedsiębiorczością, w których wzięło udział
1429 uczniów. Dodatkowo 18 czerwca 2013r. odbyła się w Ratuszu Gala Uczniów Zdolnych,
laureatów różnych konkursów, w których brali udział uczniowie sądeckich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
W uroczystej Gali wzięło udział 34 uczniów, w tym ze szkół podstawowych - 7 uczniów,
z gimnazjów – 7 uczniów, ze szkół ponadgimnazjalnych – 20 uczniów. Dane prezentuje
tabela poniżej.
Dane za rok 2012/2013
Lp.

Przebieg
realizacji
projektu

Nazwa konkursu / olimpiady / turnieju

Globalna liczba uczniów
biorących udział w konkursie

1

Akademia edukacji menedżerskiej - kafeteria edukacyjna dla licealistów

7

2

Konkurs „Księgowy roku”

6

3

Konkurs „Chłopska szkoła biznesu”

64

4

Konkurs „Euro na tablicy”

77

5

Konkurs „Moja szkoła – Twój sukces”

20

6

Konkurs „Włącz myślenie. Postaw na
przedsiębiorczość”

23

7

Konkurs na esej o Przedsiębiorczości

4

8

Konkurs na najlepszy Szkolny Klub
Przedsiębiorczości

55

9

Konkurs na pracę pisemną NBP

4

10

Konkurs Rekiny Przedsiębiorczości

20

11

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

114

12

Konkurs Wiedzy o Bankach

17

13

Konkurs Zarządzania Firmą – europejski +
ogólnopolski

42

14

Konkurs zarządzania TESS Uniwersytetu
Ekonomicznego

12

15

Konkurs e-learningowy

253

16

Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości

66

17

Olimpiada Ekonomiczna

91

18

Olimpiada Logistyczna

50

19

Olimpiada Przedsiębiorczości

82

20

Olimpiada Wiedzy o Bankach

34
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21

Olimpiada Wiedzy o Gospodarce

9

22

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

20

23

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

246

24

Turniej Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich

64

25

Zarządzanie firmą – gra symulacyjna

49

Podsumowanie:

1429

Jednym z ww. konkursów był konkurs pn. „Moja szkoła – Twój sukces” zorganizowany
w ramach I edycji projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Projekt
realizowany był przez Urząd Miasta Nowego Sącza poprzez Wydział ds. Przedsiębiorczości
wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu - NLU w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz
Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu. Do konkursu przystąpiło
13 zespołów uczniów, które wykazały się wielką kreatywnością, aktywnością i przedsiębiorczością. Podczas uroczystej gali laureaci zaprezentowali efekty swojej pracy. Decyzją
Kapituły przyznane zostały następujące nagrody:

•
•
•
•
•
•

GRAND PRIX – dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
I miejsce – dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
II miejsce – ponownie uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
III miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
Wyróżnienie – dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
Wyróżnienie – dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu

Laureaci otrzymali książki, gry, gadżety elektroniczne, słodycze oraz bony zapewniające
zniżkę na cały tok studiów w WSB-NLU w Nowym Sączu.
W listopadzie 2013 roku Organizatorzy projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” rozpoczęli realizację jego II edycji. W ramach projektu zaproponowali uczniom
m.in. konkurs pn. „Nowy Sącz – dobry klimat dla biznesu”, którego przedmiotem jest zaprojektowanie kampanii promocyjnej miasta zachęcającej do prowadzenia działalności
gospodarczej w Nowym Sączu.
Realizacja II edycji projektu obejmuje okres od listopada 2013 roku do kwietnia 2014 roku,
zatem sprawozdanie z realizacji konkursu zostanie ujęte w „Raporcie z realizacji NPRP za
2014 rok”.
Sugestie

Brak.
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Nazwa
działania
Koordynator
działania

Wskaźniki

Targi pracy (działanie nr 4.3)
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Nazwa
(i jednostki
miary)
liczba podmiotów zaangażowanych
w projekt
liczba uczestników z podziałem na poszczególne
grupy tj. pracodawcy, osoby
bezrobotne,
agencje zatrudnienia, przedstawiciele
uczelni wyższych

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta

24

30

51

728

800

1 092
(50 pracodawców, 1 042 os.
bezrobotne
[z czego 901
zarejestrowane
w SUP]

255

260

482

liczba zatrudnionych w wyniku organizacji
targów pracy

49

60

ok. 450

stopień zadowolenia uczestników z przebiegu targów

wysoki

wysoki

wysoki

liczba zaprezentowanych
wolnych miejsc
pracy

Źródło

Zasoby Sądeckiego Urzędu
Pracy (Fundusz
Pracy, budżet
miasta Nowego
Sącza, inne
dostępne źródła)

Dokumentacja źródłowa: listy obecności, ankiety, bezpośrednie rozmowy.

Przebieg
realizacji
projektu

W 2013 roku Sądecki Urząd Pracy nie organizował targów pracy, ponieważ nie odnotowano
sytuacji uzasadniającej ich organizację (tj. sytuacji dysponowania przez tutejszy urząd
dużą ilością ofert pracy u wielu pracodawców w jednym czasie).
W 2013 r. SUP organizował natomiast pod konkretne potrzeby pracodawców giełdy pracy,
będące bezpośrednią formą kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy.
Zorganizowano 57 giełd pracy, podczas których pracodawcy mieli możliwość
bezpośredniego kontaktu z 1 042 osobami, w tym 901 stanowiły osoby zarejestrowane
w SUP.
W dniu 16.10.2013 r. w Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
odbyła się konferencja „Generacja Y – pokolenie, które zmienia rynek pracy”.
Konferencja zorganizowana została w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, byli to m.in. przedstawiciele samorządu
lokalnego, pracodawcy, dyrektorzy personalni lokalnych firm, przedstawiciele uczelni
wyższych, studenci, przedstawiciele administracji publicznej itp. W trakcie konferencji
zorganizowano panel dyskusyjny pt. „Zarządzanie Nową Generacją - szansa czy
wyzwanie?”, który poprowadziła Magdalena Robak – psycholog organizacji i pracy, trener,
konsultant.

Sugestie

Brak.
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